
ZARZĄDZENIE Nr 119/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na I rok kształcenia  

w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 

2021/2022 w Kolegium Doktorskim Socjologii  

w dyscyplinie naukowej nauki socjologiczne 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższymi nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) w związku z § 

13 ust. 5 uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 

2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na 

program kształcenia rozpoczynający się w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

 

 § 1. Z dniem 23 lipca 2021 r. zarządza się dodatkową rekrutację na I rok 

kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 

2021/2022 w Kolegium Doktorskim Socjologii w dyscyplinie naukowej nauki 

socjologiczne. 

 

 § 2. Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzone przy zachowaniu 

warunków i trybu rekrutacji, określonych w uchwale Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły 

Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego na program kształcenia rozpoczynający się  

w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.). 

 

 § 3. Ustala się harmonogram rekrutacji: 

 

KOLEGIUM DOKTORSKIE SOCJOLOGII 

w dyscyplinie naukowej: 

nauki socjologiczne 

 

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

Rozpoczęcie elektronicznej 

rejestracji dla obywateli polskich  

02.08.2021 r.  

(www.irka.uni.wroc.pl) 

Rozpoczęcie elektronicznej 

rejestracji dla cudzoziemców  

02.08.2021 r. 

(https://international-applications.uni.wroc.pl) 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia 

opłat rekrutacyjnych dla obywateli 

polskich i cudzoziemców (decyduje 

data wykonania przelewu)  

31.08.2021 r. godz. 10.00  

Termin i miejsce składania 

dokumentów dla obywateli polskich 

Do dnia 31.08.2021 r. godz. 13.00 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych,  

pok. 35 ul. Koszarowa 3; 51-149 Wrocław 

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 

strony: 

www.irka.uni.wroc.pl  

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 

uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  

Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 

sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego na program 

kształcenia rozpoczynający się w roku 

akademickim 2021/2022 (z późn. zm.) 

http://www.irka.uni.wroc.pl/


Termin i miejsce składania 

dokumentów dla cudzoziemców 

Do dnia 31.08.2021 r. do godz. 13.00 

Biuro Współpracy Międzynarodowej  

pok. 36  

pl. Uniwersytecki 1;  

50-137 Wrocław 

 

lub na wniosek aplikującego za pośrednictwem 

strony: 

https://international-applications.uni.wroc.pl 

w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 i 4 

uchwały Nr 162/2020 Senatu Uniwersytetu  

Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w 

sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego na program 

kształcenia rozpoczynający się w roku 

akademickim 2021/2022 (z późn. zm.) 

Ostateczny termin złożenia 

dokumentów w wersji papierowej  

w przypadku, o którym mowa w § 11 

ust. 3 i 4 uchwały Nr 162/2020 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 

grudnia 2020 r. w sprawie zasad 

rekrutacji do Szkoły Doktorskiej 

Uniwersytetu Wrocławskiego na program 

kształcenia rozpoczynający się w roku 

akademickim 2021/2022 (z późn. zm.) 

Do dnia 23.09.2021 r.  

Termin i miejsce egzaminu 

kwalifikacyjnego  

dla obywateli polskich  

i cudzoziemców 

13.09.2021 r. godz. 9:30  

Instytut  Socjologii   

ul. Koszarowa 3  

51-149 Wrocław 

W uzasadnionych przypadkach postępowanie 

rekrutacyjne może być prowadzone na odległość 

z wykorzystaniem powszechnie dostępnych 

środków komunikacji elektronicznej.  

 

Ogłoszenie wyników z postępowania 

kwalifikacyjnego 
14.09.2021 r. 

Procedura postępowania 

kwalifikacyjnego uwzględniająca  
obecną sytuację epidemiczną 

Egzamin on-line przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej (Skype / MS Teams / Cisco 

Webex) po uprzednim indywidualnym ustaleniu 

godziny (z uwzględnieniem ewentualnych różnic 

czasowych) z Sekretarzem Komisji Rekrutacyjnej 

 

 

 

§ 4.Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi  

ds. nauczania. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 


